ACO Luminã naturalã
Atât voleþii cât ºi ferestrele verticale
sunt destinate evacuãrii fumului ºi
gazelor fierbinþi ºi admisiei de aer
proaspãt în caz de incendiu.
De asemenea, pot fi folosite ºi pentru
ventilarea zilnicã a spaþiului deservit.

Avantaje

Printre cele mai mari dimensiuni
constructive de pe piaþã
Motor instalat în toc (nu este la
vedere - Inova, Luma)
Flexibilitate în proiectare:
grosimea flanºei de prindere ºi a
geamului este variabilã
Asistenþã specializatã ACO la
proiectare
Motoare electrice cu consum mic
în caz de incendiu: deschidere de
urgenþã “fail-safe” cu acumulatori

Aplicaþii

Clãdiri industriale
Birouri
Centre comerciale

Sisteme de evacuare a fumului
ºi gazelor fierbinþi

Voleþii ºi ferestrele
destinate evacuãrii
fumului ºi gazelor
fierbinþi sunt
fabricate conform
EN12101-2 ºi sunt
livrate cu marca CE.

Evacuarea fumului prin faþade
ºi pereþi cortinã
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Culori

În varianta standard, voleþii ºi
ferestrele se livreazã în orice culoare
RAL doritã de client, dar se pot livra ºi
nevopsite sau din aluminiu anodizat.

Voleþi cu destinaþii multiple

Ferestre verticale pentru pereþi cortinã
Ventria, Inova, Luma

Eura, Eura-D, Estra
Capacitate ridicatã de ventilare
Timp de deschidere scurt
Raport bun preþ/performanþe
Sistem de protecþie fonicã
suplimentarã, opþional

Posibilitate de ventilare pe timp de
ploaie
Montaj de la 0º la 90º pe orice tip
de acoperiº / faþadã
Materiale

- Aluminiu: aliaj AlMg3, rezistent la
medii marine
- Rulmenþi ºi articulaþii rezistente la
coroziune
- Etanºarea cu garnituri rezistente la
îngheþ care asigurã atât etanºarea la
ploaie, cât ºi la vânt
- Lamele fabricate din policarbonat,
geam termoizolant, aluminiu, sau
aluminiu termoizolat

Ferestrele se monteazã la un unghi
de la 0º la 90º faþã de orizontalã, în
orice sistem de profile din aluminiu
sau PVC
Unghiul de deschidere al pãrþii
mobile faþã de partea fixã este de
maxim 80º (standard 30º)

Structura ferestrelor este prevãzutã
cu rupere de punte termicã
Etanºarea se realizeazã cu
garnituri EPDM
Pot fi livrate în orice culoare RAL
(vopsire în câmp electrostatic)

Închideri

Sistem de deschidere

Rama poate fi livratã pentru a fi
echipatã cu urmãtoarele tipuri de
închideri: geam laminat simplu, geam
termoizolant, policarbonat celular (doi
sau trei pereþi), tablã de aluminiu (unul
sau douã straturi).

Ferestrele pot fi echipate cu sisteme
de deschidere pneumatice sau
electrice (24VDC sau 230VAC), toate
variantele fiind configurate pentru
acþionare “fail-safe”.

